Raport bieżący nr 61/2015 z dnia 04.08.2015r.

Temat
Zawarcie przez Spółkę Zależną od Emitenta znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe.
Treść raportu
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu
dzisiejszym tj. 4 sierpnia 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - spółki Energetyczne
Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą
Poznaniu ( „Spółka Zależna”) informację, że Spółka Zależna zawarła ze Spółką Industrial
Division Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Industrial Division”) dwie Umowy Sprzedaży
oraz dwie Umowy leasingu finansowego, których łączna wartość wynosi 10.000.000,00 PLN
(słownie: dziesięć milionów 00/100) netto. Wszystkie umowy są umowami największej
wartości o tej samej wartości równej 2.500.000,00 PLN
1. Data zawarcia znaczących umów – 4 sierpnia 2015 r.
2. Oznaczenie stron umowy
- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
- Industrial Division Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Umowy sprzedaży, których przedmiotami są lokomotywy elektryczne.
Umowy leasingu finansowego, których przedmiotami są lokomotywy elektryczne.
4. Istotne warunki umów
Umowy sprzedaży nie zawierają postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych.
Umowy leasingu nie zawierają postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych.
Czas trwania umowy: 60 miesięcy od daty podpisania protokołów przekazania przedmiotu
leasingu. Czynsze leasingowe płatne są przez Leasingobiorcę w terminie do 25 dnia
każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
podpisanie protokołu przekazania przedmiotu leasingu. Oprocentowanie: Oprocentowanie
Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M i aktualizowane po upływie
każdego miesiąca, powiększone o marżę. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z
wystawienia Leasingobiorcy wraz deklaracją wystawcy do weksla in blanco. Industrial
Division przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotów leasingu po
zakończeniu umowy leasingu na warunkach określonych w umowie.

5. Postanowienia dotyczące kar
Umowy sprzedaży zawierają postanowienia dotyczących kar umownych związanych z
brakiem wydania przedmiotów umów lub brakiem zapłaty, których maksymalna wysokość
może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości umów. Zapłata kar umownych
wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających
wysokość tych kar.
Umowy leasingu nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.
6. Zastrzeżenia warunku lub terminu
Umowy nie zawierają zastrzeżenia warunku.
7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą
Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów
za umowę znaczącą.

Podstawa prawna
§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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